Detailní informace k semináři pro nové zájemce o projekt Heuréka
Kurs Heuréky pro nové zájemce se skládá celkem z 10 víkendových seminářů, pořádaných v průběhu
dvou let. Na těchto seminářích se účastníci seznamují hlavně s metodikou heuristické výuky fyziky, ale
diskutujeme také o problémech didaktických a pedagogických.
Součástí seminářů jsou i aktivity "mimo odborné", tj. například různé hry (vždy takové, které lze využít
v práci se třídou), ale zažili jsme i ukázku country tanců, běžné bývají večery strávené s kytarou – záleží
na zájmu a invenci účastníků.
Základní metodou práce je aktivní zapojení účastníků semináře – ať již do výuky, do řešení problémů
atd. (několik fotografií z 1. semináře jednoho z předchozích běhů kurzu si můžete prohlédnout na adrese
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/galerie-2 )
Účastníci kurzu dostávají metodické materiály (scénáře hodin, náměty na laboratorní práce, sbírku úloh
atd.),
Semináře jsou akreditovány MŠMT (osvědčení je vydáno vždy po dvou víkendech, absolvujete tedy 5 x
36 hodin akreditovaného školení DVPP).
Semináře probíhají vždy od pátku 19:00 (možnost příjezdu do školy od 18:00 hod) do neděle cca
12:00 na ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680 v Praze 6.
Ubytování je zajištěno ve třídách (spacák a karimatku si musí každý přivézt), o stravování se stará
každý sám (k dispozici je mikrovlnka, lednice a varná konvice).
Celý kurz je zdarma (včetně metodických materiálů), od účastníků se očekává pouze ochota přemýšlet,
řešit problémy a také si trochu hrát.
Termíny seminářů v 1. roce cyklu:
14. - 16. 09. 2018
09. - 11. 11. 2018
11. - 13. 01. 2019
22. - 24. 03. 2019
17. - 19. 05. 2019

PŘIHLAŠOVADLO JE NA WEBU:
https://goo.gl/forms/erV9HcyYDnLFDsVF2

Místo: ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6.
Doprava: metro A na stanici Veleslavín (po výjezdu eskalátorem zahněte v podchodu prudce doleva
dozadu, tam je ten správný východ na povrch), pak pěšky ulicí Kladenskou a Alžírskou, až dojdete k
bráně školního areálu (na pravé straně ulice). Vejdete dovnitř a pokračujete stále rovně, kolem hlavního
vchodu až k bočnímu vchodu do školy (značka na mapě). Tam bude otevřeno nebo prozvoňte mobilem
na moje číslo 737 588 659. Někdo Vám přijde otevřít.
Ubytování: ve vlastním spacáku na vlastní karimatce ve třídách, k dispozici je sprcha. Prosím i
účastníky z Prahy, aby pokud možno ve škole přespávali a nejezdili večer domů, aby se mohli po
skončení oficiálního programu zapojit do neformálních diskuzí.
Stravování: o jídlo se stará každý sám, můžete využít varné konvice, lednici a mikrovlnku.
V sobotu ráno je možné si dojít nakoupit do Billy.
Co s sebou: spací pytel, karimatku, přezutí, jídlo pro vlastní potřebu, oblíbený hrneček, (nějaké
hrnečky, talíře a pár příborů ve škole mám), psací potřeby, kalkulačku, pravítko, pastelky, nůžky,
dobrou náladu a ochotu si hrát a přemýšlet. Hudební nástroje jsou velmi vítány.
Co za to: Nic, seminář i veškeré metodické materiály jsou zdarma, a to i díky podpoře Elixíru do škol a
Nadace české spořitelny, kteří dlouhodobě projekt podporují.
Těším se na Vás
Irena Dvořáková, irena.dvorakova@mff.cuni.cz

